
Quase 60% de todos os usuários de internet

na America Latina tem entre 15 e 34 anos de idade.

Este grupo demográfico já tem o maior poder de compra da história,

e está se tornando o target mais atraente de todos os tempos para as marcas.



De acordo com as pesquisas, esta geração não confia na mídia tradicional

Eles confiam em conteúdo gerado pelo usuário



Esta é a


Geração Millennial



Somos a plataforma de conteúdo 
para esta geração



Nós cobrimos os assuntos que são

importantes para eles



Estamos dando a eles uma voz





REDAÇÃO SEM PAREDES

COLABORADORES 
CADASTRADOS

+6 MIL
MATÉRIAS

PRODUZIDAS
POR MÊS

+7 MIL
FUTEBOL
60%

OUTROS
ESPORTES

40%

Cobertura de todos os esportes em todos os estados do Brasil



CONTEÚDO DE QUALIDADE

Aquisição em 
faculdades

Cadastro Curso gratuito para 
colaboradores 

iniciais

Sênior 1 Curso de 
capacitação 1

Sênior 2

Curso de 
capacitação 2

Tropa de Elite Curso de 
especialização

Pago



NOSSA AUDIÊNCIA

ALCANCE NAS REDES SOCIAIS
10 MILHÕES

DE USUÁRIOS ÚNICOS
5,5 MILHÕES

MOBILE
70%

MASCULINO
80%



CRESCIMENTO
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TECNOLOGIA

Somos Mobile - 70% de audiência

Publicador Próprio - Conteúdo Rápido e em escala

Insights e análise profunda de dados

Multi-Plataforma

Formatos Nativos



BRAND STUDIO

Torcedores Brand Studio é um grupo de criativos, autores, designers, 
videomakers e programadores que contam histórias poderosas para 

marcas. Usando as mesmas ferramentas e conhecimentos que orientam 
nosso conteúdo editorial, criamos experiências de conteúdo que são 

memoráveis e engajadoras para as marcas.



FORMATOS
VEJA AS OPÇÕES DISPONÍVEIS



MÍDIA DISPLAY

Formatos: 
 
•728x90
•300x250 
•300x600

Formatos:

•320x50 
•300x250

1,5 MILHÕES DE IMPRESSÕES DIÁRIAS



VÍDEO

Após o segundo parágrafo é 
exibido um vídeo, sem cobrir o 
conteúdo e não interferindo na 
experiência do usuário.

500 MIL DE IMPRESSÕES DIÁRIAS



BACKGROUND
500 MIL DE IMPRESSÕES DIÁRIAS

Especificação:  
 
• Área criativa (laterais): 
160x1024 px



PUBLIEDITORIAL

• Anunciante escolhe assuntos e esportes de 
interesse; 

• Assinatura especial “oferecimento” no início e no 
final das matérias; 

• Banner (468x90) inserido na matéria; 

• Equipe do Torcedores.com sugere melhor 
composição e volume; 

• Anunciante pode republicar as matérias em seus 
canais online; 

• Quando as matérias são compartilhadas pelos 
leitores, a marca do Anunciante “viaja” junto, o 
que não acontece com a mídia display



BRANDED CHANNEL

Canal criado especialmente para o anunciante 
 
Novo canal criado especialmente para o anunciante. Todas as matérias 
escolhidas por ele estarão ali independente do tema. Pode ser um canal 
totalmente novo, ainda não produzido pelo Torcedores ou usando conteúdo 
dos canais existentes.  
 
Exemplo: 
Canal Gilette Mach 3 Precisão: Será criado um novo canal para Gilette, e 
as matérias serão ligadas a precisão. Como: tiro ao alvo, gols com os 
artilheiros com melhores pontaria e etc.. 

- Mínimo de 30 matérias/vídeos por mês com 
conteúdo alinhado ao tema escolhido pelo anunciante 
 
- Melhores conteúdos serão divulgados na home e nas 
redes sociais do Torcedores.com 
 
- Todos os conteúdos do Branded Channel são 
identificados por um selo do anunciante



CATEGORIA PATROCINADA

Formato de conteúdo patrocinado de alto impacto 

• O anunciante escolhe uma categoria/segmento (ex: Futebol,       
Canoagem, Basquete e etc.); 
• Assinatura especial “oferecimento” no início e no final das matérias; 
• Vídeo display ou banners em todas as matérias patrocinadas; 
• Valores X volume variam conforme a categoria; 
• Anunciante pode republicar matérias em seus canais; 

+ de 50 Categorias existentes 
•Esportes 
•Times 
•Atletas 
•Mercado da Bola (compra e venda de jogadores) 
•Mídia Esportiva
•e-Sports (Games, Cartola, Campeonato de Games)



385 matérias num único dia

Final da Copa do Brasil: 170 matérias

Sobre um único jogo

106 matérias sobre o aniversário de 106 anos do Corinthians

CASES DE PRODUÇÃO



CASE



CASE



CASE



CASE



NOSSOS PARCEIROS



Obrigado!
Diretoria 
Sergio Sacchi

sergio@torcedores.com

Mídia Programática 
Vinicius Bino

vinicius.bino@torcedores.com

Atendimento 
Paula Frazão

paula@torcedores.com

Atendimento 
Camila Porto

camila@torcedores.com

São Paulo 
(11) 3853-9598

Rio de Janeiro 
(21) 3852-1588

Brasilia 
(61) 3035-3750

Curitiba 
(41) 3026-4100

Belo Horizonte 
(31) 2105-3524

Recife 
(81) 2128-4350

E-mail: comercial@boo-box.com 
Skype: comercial boo-box 
WhatsApp: (11) 94492-6888
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